
Dokonale čerstvé potraviny s funkciou Frostmatic
Funkcia Frostmatic aktivuje maximálny mraziaci výkon, aby čo najrýchlejšie 
zmrazila vaše čerstvé potraviny. Mraznička potom obnoví normálne 
nastavenie.

Spravujte funkcie a teplotu elektronickým ovládaním
Elektronické ovládanie umožňuje presné úpravy teploty a ďalších funkcií 
uskladnenia. Táto úsporná chladnička s mrazničkou reaguje okamžitou 
spätnou väzbou na úpravy na digitálnom ovládacom paneli.

LowFrost – ľahké odmrazovanie, a nie tak často
Výkonná chladnička s mrazničkou s pokročilou 
technológiou LowFrost, ktorá minimalizuje tvorbu 
námrazy a uľahčuje odmrazovanie vďaka skrytým 
chladiacim okruhom.

Päťročné záručné krytie, maximálna bezstarostnosť 
Vďaka päťročné záruke (po registrácii na aeg.sk) na 
motor (kompresor) môžete byť úplne bez obáv. Záruka 
sa vzťahuje na všetky škody spôsobené bežnou 
prevádzkou.

ColdSense – chráni jedlo pomocou rýchleho 
chladenia
Funkcia ColdSense vráti po otvorení a vložení jedla 
teplotu chladničky s mrazničkou späť o 40 % rýchlejšie 
ako pri bežných chladničkách. Rýchle chladenie 
predchádza teplotným šokom a pokazeniu jedla a 
pomáha tak znížiť plytvanie jedlom až o 20 %.*

Rýchlejšie chladenie. Menej odpadu
Chladnička s mrazničkou 5000 ColdSense sa po otvorení dverí a vložení jedla 
vráti späť na pôvodnú teplotu o 40 % rýchlejšie ako pri bežných chladničkách. 
Rýchle chladenie pomáha predchádzať teplotným šokom a pokazeniu jedla a 
pomáha tak znížiť plytvanie jedlom až o 20 %.*

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 41 l
• Čistý objem chladničky: 164 l
• Veľmi tichá: len 40 dB
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Cirkulácia vzduchu ventilátorom pre rovnomerné rozloženie teploty v 
chladničke
• Elektronické ovládanie teploty
• Osvetlenie chladničky: 1, vnútorné LED
• Poličky chladničky: 2 plnej šírky, sklenené s lištou
• Poličky mrazničky: 1, sklenené
• Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky, 1 Simple Drawer
• Špeciálne zásuvky chladničky: Plastic w. Foil
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Nožičky: nastaviteľné
• Rozmery: 1434 x 550 x 547

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

RDB424E1AW

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARF200PA0000Q.jpg


Vlastnosti Vlastnosti
Farba biela
Počet kompresorov 1
Príkon (W) 110
Ovládanie elektronické
Odmrazovanie mrazničky manuálne
Energia Energia
Značka AEG
Model RDB424E1AW
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Druh výrobku Kombinovaná chladnička
Denná spotreba el. energie (kWh) 0.46
Čistý objem chladničky (l) 164
Čistý objem 0°C zóny 0
Čistý objem mrazničky (l) 41
Chladiaca technológia mrazničky Statická
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 1434
Šírka (mm) 550
Hĺbka (mm) 547
Výška balenia (mm) 1485
Šírka balenia (mm) 580
Hĺbka balenia (mm) 567
Čistá hmotnosť (kg) 42
Ostatné Ostatné

Čiarový kód EAN 7332543738083
Kód produktu 925 992 225
Trieda energetickej účinnosti E
FFVNE20 165.5
Objem priestoru označeného štyrmi 
hviezdičkami (lit.) 41.5

Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom C

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 39

Akumulačná doba – doba, počas 
ktorej sa pri výpadku prevádzky udrží 
dostatočne nízka teplota, aby nedošlo 
k rozmrazovaniu (h)
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Klimatická trieda SN-N-ST

Technická špecifikácia
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